
Z Á P I S 
 

z  jednání Hodnotitelské komise konané dne 7. 2. 2011 

 

Přítomni:       Ing. Milan Toušek, Miroslav Hrdlička, Roman Peštuka, Zdeňka Lonková,  

Ing. Miroslav Šustek, Ladislav Trhlík, Bc. Iva Peitlová – tajemník komise,  

Mgr. Jiří Kovalčík - host 

 

Omluveni: Jarmila Josefíková 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, jednací řád komise 

2. Rozdělení finančních příspěvků pro NNO pro rok 2011  

- na činnost dle části A Pravidel a dle části B na akce a projekty   

 oblast sociální 

  oblast životního prostředí 

 sport, kultura, ostatní 

3. Různé – informace o vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2010 

4. Závěr 

 

                                                      

1. Předseda Ing. Milan Toušek přivítal přítomné a zahájil jednání komise. Členové komise 

schválili jednací řád komise. Dále byli členové seznámeni s náplní činnosti komise, která 

vychází z Pravidel o poskytování příspěvků z rozpočtu města. Zasedání bude svoláváno 

v souladu s termíny předkládání žádostí dle Pravidel. 

 

2. Rozdělení finančních příspěvků pro NNO pro rok 2011 na činnost dle části A Pravidel 

a dle části B na akce a projekty. Členové komise obdrželi žádosti před jednáním komise  

v elektronické podobě a podrobně se seznámili s jejich obsahem.   

a) Sociální oblast - Mgr. Jiří Kovalčík seznámil komisi s postupem při posuzování 

žádostí v sociální oblasti. Uvedl, že návrhy odboru projednala komise pro rodinu a 

sociální věci. Následovala rozsáhlá diskuze k navrhovanému příspěvku pro 

Středisko pečovatelské služby Jeseník a některé další organizace. Hodnotitelská 

komise neměla k dispozici vyúčtování příspěvků za rok 2010, protože termín 

dodání vyúčtování (dle Pravidel) je až 15. 2. 2011. Vzhledem k termínům jednání 

zastupitelstva města komise předložila návrhy na příspěvky radě s tím, že 

vyúčtování jednotlivých organizací bude komisí sledováno a vyhodnoceno do 

června 2011. Komise předkládá RM návrh na poskytnutí příspěvků ve výši 

1 445 800,- Kč (celkem 16 žadatelů s požadavky ve výši 2 254 tis. Kč, 1 žádost 

zamítnuta).      

b) Oblast životního prostředí  - komise doporučuje radě města poskytnout příspěvky 

ve výši 310 000,- Kč dvěma žadatelů ze čtyř (požadavek na 690 tis. Kč). 

c) Sport, kultura a ostatní – dle části A Pravidel – na činnost bylo předloženo 21 

žádostí a v části B Pravidel na akce 38 žádostí v celkové výši 5 845 tis. Kč. 

Členové komise předkládají návrh radě města na poskytnutí příspěvků 43 

žadatelům ve výši 2 344 000,- Kč.    

 

 

 



 

3. Různé  

a) Informace o termínech vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2010 

Vyúčtování dodávají příjemci příspěvků v souladu s Pravidly. V případě příspěvků na 

činnost dle části A Pravidel musí příjemce předložit vyúčtování max. do 15. 2. 2011. 

Vzhledem k tomu, že tento termín je až po jednání rady města (14.2.2011), příspěvky na 

rok 2011 budou předloženy ke schválení, ale pokud však příjemci nepředloží vyúčtování, 

stávají se dlužníky města a v tom případě jim příspěvek na rok 2011 nebude poskytnut. 

 

b)  Kontroly vyúčtování příspěvků auditorem   

Komise upozorňuje radu města na nestandardní postup při kontrolách poskytnutých 

příspěvků a dává podnět k vyjasnění problému. Pokud má příjemce příspěvku předkládat 

vyúčtování městu k datu uvedenému ve smlouvě, nemělo by docházet k tomu, že je 

vyzván auditorem města k předložení vyúčtování ke kontrole neprodleně - v dřívějším 

termínu (pokud není oprávněný důvod  - např. použití příspěvku v rozporu se smlouvou).  

 

4. Závěr 

Další jednání hodnotitelské komise se uskuteční v květnu 2011, na programu bude 

vyhodnocení žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v 2. termínu.  

 

 

Usnesení: 

Hodnotitelská komise doporučuje radě města rozdělení finančních příspěvků z 

rozpočtu města pro rok 2011, dle tabulkových příloh.  
 

 

 

V Jeseníku dne 7. 2. 2011                                              Ing. Milan Toušek 

Zapsala: Iva Peitlová                                               předseda Hodnotitelské komise 

                                                                             


